
 
 

 2017דוחות איכות מים  שנתי 
 
 

 פתח תקווה:
 

 
 731.12.1-1.01דו"ח איכות מים לתקופה שבין 

 

 מספר בדיקות מקרוביאליות סוג נקודה
 תקינות חריגות  בוצע מתוכנן

 17 0 15 15 מקור מים
 1197 *5 1197 1172 רשת אספקה

 1214 *5 1214 1187 סה"כ 

 ותתוצאות תקינ –בוצע דיגום חוזר  *

 
 

 מספר בדיקות כימיות סוג נקודה
 תקינות חריגות  בוצע מתוכנן

 3  3 3 בדיקות כימיות מליאות של בארות מי שתייה
 1197 0 1197 1172 +כלור עכירות –רשת אספקה 
 44 0 44 44 מתכות -רשת אספקה 
 3 0 3 3 טריהלומתנים -רשת אספקה 
 13 0 13 13 פלואוריד -רשת אספקה 

 1260 0 1260 1235 סה"כ 
 
 

מספר בדיקות ברשת אספקה לפי פניות למוקד   סוג נקודה
 תפעולי

 תקינות חריגות  בוצע 
כלור, עכירות, מוליכות  –רשת אספקה 

 264 0 264 וקשיות

 סה"כ 
 

264 0 264 

 
 

 מספר בדיקות   סוג נקודה

 תקינות חריגות  בוצע 
 4 0 4 ת+מתכו בדיקות מקרוביאליות -בית צרכן 

 סה"כ 
 

4 0 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 אלעד :
 

 731.12.1-1.01דו"ח איכות מים לתקופה שבין 
 
 

 מספר בדיקות מקרוביאליות סוג נקודה
 תקינות חריגות  בוצע מתוכנן

 279 0 279 273 רשת אספקה
 279 0 279 273 סה"כ 

 
 תוצאות תקינות –בוצע דיגום חוזר  *
 

 
 

מספר בדיקות ברשת אספקה לפי פניות  סוג נקודה
 ילמוקד תפעול

 תקינות חריגות  בוצע

 4 0 4 כלור, עכירות, מוליכות וקשיות –רשת אספקה 
 4 0 4 סה"כ 

 
 
 

 כפר ברא :
 

 731.12.1-1.01דו"ח איכות מים לתקופה שבין 
 
 

 מספר בדיקות מקרוביאליות סוג נקודה
 תקינות חריגות  בוצע מתוכנן

 91  91 91 רשת אספקה
 91  91 91 סה"כ 

 

 מספר בדיקות כימיות סוג נקודה
 תקינות חריגות  בוצע מתוכנן

+כלור עכירות –רשת אספקה   91 91 0 91 
מתכות -רשת אספקה   1 1 0 1 
 1 0 1 1 טריהלומתנים -רשת אספקה 
 4 0 4 4 פלואוריד -רשת אספקה 

 97 0 97 97 סה"כ 
 

מספר בדיקות ברשת אספקה לפי פניות  סוג נקודה
 למוקד תפעולי

 תקינות חריגות  עבוצ

 2 0 2 כלור, עכירות, מוליכות וקשיות –רשת אספקה 
 2 0 2 סה"כ 

 

 מספר בדיקות כימיות סוג נקודה
 תקינות חריגות  בוצע מתוכנן

+כלור עכירות –רשת אספקה   273 279 0 279 
מתכות -רשת אספקה   3 3 0 3 
 1 0 1 1 טריהלומתנים -רשת אספקה 
 4 0 4 4 פלואוריד -רשת אספקה 

 287 0 287 281 סה"כ 


